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která se konala 31.3.2011 9:00
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Přehled usnesení 13. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 31.3.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0464/13 1. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0465/13 2. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0466/13 3. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majektu příspěvkových
organizací ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0467/13 4. Souhlas s použitím provozních finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody pro
nepedagogické zaměstnance ZŠ Provaznicá ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0468/13 5. Dílčí ukončení nájemního vztahu na pronájem reklamních ploch ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0469/13 6. Ukončení nájemního vztahu části podchodu na ul. Dr. Martínka u "Venuše" ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0470/13 7. Změna právní formy jednoho z účastníků sdružení na provedení VZ ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0471/13 8. Bezúplatný převod majetku, svěřeného MSOJ, zpět zřizovateli ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0472/13 9. Pronájem volného místa v krytém stání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0473/13 10. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0474/13 11. Pronájem bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0475/13 12. Pronájem bytu výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0476/13 13. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0477/13 14. Ukončení práva společného nájmu bytu ke dni sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0478/13 15. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0479/13 16. Výpovědi z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0480/13 17. Žádost o odepsání pohledávky ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0481/13 18. Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu
bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0482/13 19. Žádosti o schválení výměny bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0483/13 20. Doplnění smluvních podmínek pro realizaci investičního záměru „Modernizace kina Luna“
společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0484/13 21. Nabytí nemovitostí darem, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0485/13 22. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0486/13 23. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, u restaurace Koliba poblíž ulice Svornosti ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0487/13 24. Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0488/13 25. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0489/13 26. Pronájem nebytových prostor v budově na ulici A. Gavlase 5/48, Ostrava-Dubina ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0490/13 27. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0491/13 28. Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova - znovu projednání usnesení č. 297/8 ze dne 3.2.2011 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )
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0492/13 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova - úprava části usn. č. 284/8 ze dne 3.2.2011 ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0493/13 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0494/13 31. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.
ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0495/13 32. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka dohodou
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0496/13 33. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0497/13 34. Ukončení smlouvy na pronájem části pozemku a zveřejnění záměru na pronájem části
pozemku a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0498/13 35. Ukončení smlouvy na pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka dohodou a zveřejnění záměru
na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0499/13 36. Výkup pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0500/13 37. Změna účelu užívání části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Na Čtvrti ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0501/13 38. Zrušení části usnesení na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, Provaznická ( Ing. Radim Lauko
, místostarosta )

0502/13 39. Zrušení usnesení č. 5656/108 ze dne 15.7.2010 a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0503/13 40. Zrušení usnesení, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene
na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0504/13 41. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní - parkovací místa
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0505/13 42. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0506/13 43. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova
40a, Ostrava-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0507/13 44. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0508/13 45. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0509/13 47. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0510/13 48. Zastavení exekučního řízení ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0511/13 49P. „Parkoviště za Kotvou“ - dodatek č. 2 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0512/13 50P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0513/13 51P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace ul. Provaznické" ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0514/13 52P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery,
Ostrava-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek
)

0515/13 53P. Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "Výměna oken-Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh" ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0516/13 54P. Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "Výměna oken-Jugoslávská 2825/26, Ostrava-Zábřeh" ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )
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0517/13 55P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů
15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0518/13 56P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken v domě V.
Vlasákové 2, 4, 6 ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0519/13 57. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0520/13 OR Pracovní cesta členů rady ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

staženo 46. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská x
Jugoslávská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0464/13
1

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou v Ostravě-
Hrabůvce na ulici Horní 29 na dobu určitou 12 měsíců

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 20
M. D., bytem Rudná 41, Ostrava-Zábřeh

0465/13
2

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
na ulici Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 3
M. P., Výškovická 66, Ostrava-Zábřeh

0466/13
3

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majektu příspěvkových
organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol a Kulturního zařízení
Ostrava-Jih,  jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě Kč 6.242.041,09, dle předloženého návrhu.

2) o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace v celkové výši Kč 12.733,00.

ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

0467/13
4

Souhlas s použitím provozních finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody pro
nepedagogické zaměstnance ZŠ Provaznicá

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím provozních finančních prostředků v celkové výši 200 tis. Kč na mzdové náklady a s
nimi spojené zákonné odvody nepedagogických zaměstnanců Základní školy Ostrava-
Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

0468/13
5

Dílčí ukončení nájemního vztahu na pronájem reklamních ploch

Rada městského obvodu
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rozhodla

o ukončení nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 2/f/031/074/06 ze dne
16.08.2006 uzavřené s firmou  RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354, 460 14 Liberec-
Ruprechtice, IČ: 25420160, za účelem umístění 2 ks nástěnných neosvětlených reklamních
panelů kotvených do budovy podchodu tramvajové zastávky "Poliklinika" na ul. Dr. Martínka u
"Venuše", ke dni 30.04.2011 s výpovědní lhůtou 3 měsíce,  dle důvodové zprávy.

0469/13
6

Ukončení nájemního vztahu části podchodu na ul. Dr. Martínka u "Venuše"

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 2/e/031/049/07 ze dne
16.10.2007 uzavřené s Kateřinou Myšákovou-MARKAT, bytem Krmelínská 927/41A, 720 00
Ostrava-Hrabová, místo podnikání J. Maluchy 43/10, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ: 60811391,
 za účelem provozování prodejních boxů vestavěných do podchodu na ul. Dr.Martínka u
"Venuše" v Ostravě-Hrabůvce, ke dni 30.04.2011 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, dle důvodové
zprávy.

0470/13
7

Změna právní formy jednoho z účastníků sdružení na provedení VZ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změnu právní formy účastníka sdružení .A.S.A. - ALPINE - Zimní údržba vč. čištění a
SDRUŽENÍ PRO ÚDRŽBU ZELENĚ, a to  z fyzické osoby Ing. Jana Mareše-PARKSERVIS, IČ
15488357, na právnickou osobu PARKSERVIS Mareš s.r.o., IČ 28648285, se sídlem
Bohuslavice, Zahradní 84

a

ukládá

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí majetkového odboru, uzavřít  ve znění výše uvedeného
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  na zimní údržbu komunikací ev.č. 10/1154/ODK ze dne
06.10.2010 a Dodatek č. 1 ke Smlovuě o dílo na údržbu travnatých ploch ev.č. 10/1368/ODK
ze dne 25.11.2010

0471/13
8

Bezúplatný převod majetku, svěřeného MSOJ, zpět zřizovateli

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého hmotného majetku, svěřeného MSOJ pro
výkon činností technické správy, zpět zřizovateli. Jedná se o počítač Bravo Olymp 2566,
inventární číslo DDHM 23, pořizený v roce 2000 za 29 564,30 Kč.

0472/13
9

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 17, PP na ul. L. Hosáka paní
Tereze Třuslové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem
800,- Kč měsíčně vč. DPH

0473/13
10

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 04, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. S.,dle
důvodové zprávy
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rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 57, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. Č.,
- PO 42, box č. 21, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. Š., dohodou,
dle důvodové zprávy

3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč.
DPH

0474/13
11

Pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bezbariérového bytu, na dobu určitou, dle důvodové zprávy

J. Škody 1, 1+2, standard, č. b. 2
J. M., J. Škody 4

II.

1) o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 60
J. S., Čujkovova 29

2) o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb
Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

bytu č. 75, Čujkovova 29 s panem J. S.

0475/13
12

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu výběrovým řízením - smluvní nájemné za m2, na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 17
J. M., Horní 3

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 3
H. L., J. Matuška 7

Výškovická 174, 0+1, standard, č. b. 73
Š. S., Jasmínová 3/1616, Ostrava-Poruba

II.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu, na dobu určitou dle důvodové
zprávy

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 47
G. H., A. Poledníka 1

2) o neuzavření  smlouvy k nájmu bytu č. 9 na ul. V. Vlasákové 2 s jediným zúčastněným
uchazečem, dle důvodové zprávy

rozhodla

znovu zveřejnit oznámení o záměru na pronájem bytu č. 9 na ul. V. Vlasákové 2 výběrovým
řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části
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0476/13
13

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby "Martina bakery s.r.o." v
bytové jednotce č. 18 v obytném domě č. pop. 487 na ul. Lumírova 7 v Ostravě-Výškovicích,
jehož společnými nájemci jsou paní B. M. a pan M. M..
Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající společnosti, a to po dobu
trvání nájemního vztahu paní B. M. a pana M. M. k dané bytové jednotce a za podmínky, že
předmět podnikání nebude provozován v místě sídla společnosti.

0477/13
14

Ukončení práva společného nájmu bytu ke dni sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení práva společného nájmu bytu ke dni sjednané doby určité, dle důvodové zprávy

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 54
J.T., Horní 3 (úřední záznam) a L. B., Mňukova 24

trvá

na vyklizení a předání bytu, dle důvodové zprávy

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 54

0478/13
15

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

Kocourek Jaroslav, nar. 19.07.1942 a Kocourková Věra, nar. 08.01.1942, Horymírova 123, č.
b. 58
S. J., Milana Fialy 1, č. b. 11
K. E., Františka Formana 47, č. b. 16
K. V., Františka Formana 49, č. b. 13
D. L., Františka Formana 51, č. b. 4
T. M., Františka Formana 53, č. b. 9
V. E., Františka Formana 55, č. b. 20
B. M., Odborářská 72, č. b. 17
Š. D., Edisonova 84, č. b. 21
M. A., Dr. Šavrdy 15, č. b. 20
T. P., Edisonova 29, č. b. 11
M. P., Čujkovova 29, č. b. 55
Š. Š., Čujkovova 29, č. b. 71
M. I., Čujkovova 31, č. b. 45
S. P., Čujkovova 31, č. b. 62
Š. J., Plzeňská 8, č. b. 3
P. M., Plzeňská 8, č. b. 88
Ž. L., Plzeňská 10, č. b. 46
P. J., Plzeňská 10, č. b. 88
P. R., Plzeňská 10, č. b. 90
Ch. Z., Jubilejní 34, č. b. 2
P. L., Jubilejní 32, č. b. 1
D. P., Jubilejní 30, č. b. 5
G. M., Jubilejní 48, č. b. 1
Š. K., Jubilejní 60, č. b. 1
Z. E., Letecká 13, č. b. 7
H. Z., Edisonova 15, č. b. 1
T. M., Edisonova 5, č. b. 6
V. H., Zlepšovatelů 16, č. b. 4
B. T., Zlepšovatelů 42, č. b. 5
R. R., Vlasty Vlasákové 21, č. b. 16

0479/13
16

Výpovědi z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla
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I.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K.,
dle důvodové zprávy

A. Š., Horymírova 125, č. b. 62
W. J., V. Košaře 5, č. b. 23

II.

o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření  daném starostou SMO, MOb
Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským JUDr. J. J.,  dle důvodové zprávy

M. J., Vaňkova 46, č. b. 22.

0480/13
17

Žádost o odepsání pohledávky

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky vzniklé z titulu neoprávněných odběrů elektrické energie v obytném
domě na ul. Edisonova 25 v Ostravě-Hrabůvce v celkové výši 11 061,23 Kč

dle důvodové zprávy

0481/13
18

Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu
bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

B. Václavka 21, 1+3, standard, č. b. 11
D. V., B. Václavka 21, Ostrava-Bělský Les a L. V., B. Václavka 21, Ostrava-Bělský Les

0482/13
19

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
O. S.
U Studia 1, č. b. 12, Ostrava-Zábřeh

E. J.
U Studia 1, č. b. 13, Ostrava-Zábřeh

2)
M.Š.
Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh

M. J.
Výškovická 67, Ostrava-Zábřeh

0483/13
20

Doplnění smluvních podmínek pro realizaci investičního záměru „Modernizace kina Luna“
společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodloužení doby výpůjčky části pozemků poz. parc. č. 1237/19, poz. parc. č. 654/80, poz.
parc. č. 654/78, poz. parc. č. 1237/15 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, o výměře cca 2000 m2 za
účelem opravy a zřízení parkovacích míst na stání pro potřeby širokosortimentní prodejny a
obchodních jednotek  pro společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova
1660, Kuřim, IČ 26893223, na dobu určitou 15 let o opci 3x5 let,
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souhlasí

aby společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ
26893223 poskytla výpůjčené části pozemků poz. parc. č. 1237/19, poz. parc. č. 654/80, poz.
parc. č. 654/78, poz. parc. č. 1237/15 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, o výměře cca 2000 m2 do
užívání dalším subjektům za účelem užívání parkovacích míst na stání pro potřeby
širokosortimentní prodejny a obchodních jednotek,

zrušuje

dále uvedenou část svého usnesení ze dne 17.3.2011 č.usn.  443/11 v bodě 2): „a to za
stejných podmínek, které bude mít sjednány v nájemní smlouvě“.

0484/13
21

Nabytí nemovitostí darem, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

a) s budoucím nabytím daru – části pozemku parc.č. 739/1 ostatní plocha – silnice a
novostavby komunikace pro pěší k autobusové zastávce na tomto pozemku o předpokládané
výměře 31 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Proskovická, od společnosti Podolí
Development a.s., se sídlem Poděbradova 956/36, Ostrava – Moravská Ostrava, po dokončení
akce „Inženýrské sítě a komunikace RD Podolí – Výškovice“  do vlastnictví Statutárního města
Ostravy – se svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih

b) s budoucím nabytím daru – části pozemku parc.č. 739/1 ostatní plocha – silnice a
stávajícího komunikace pro pěší k autobusové zastávce na tomto pozemku o předpokládané
výměře 100  m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Proskovická, z majetku Moravskoslezského
kraje do vlastnictví Statutárního města Ostravy – se svěřením městskému obvodu Ostrava –
Jih

vše za podmínky předchozího souhlasu rady města k výše uvedenému.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o budoucím nabytí darů:

a) části pozemku parc.č. 739/1 ostatní plocha – silnice, o předpokládané výměře 31 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ulice Proskovická, od společnosti Podolí Development a.s., se sídlem
Poděbradova 956/36, Ostrava – Moravská Ostrava, po dokončení akce „Inženýrské sítě a
komunikace RD Podolí – Výškovice“ do vlastnictví Statutárního města Ostravy – se svěřením
městskému obvodu Ostrava – Jih

b) části pozemku parc.č. 739/1 ostatní plocha – silnice a stavby stávajícího komunikace pro
pěší k autobusové zastávce na tomto pozemku o předpokládané výměře 100  m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ulice Proskovická, z majetku Moravskoslezského kraje do vlastnictví
Statutárního města Ostravy – se svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih

0485/13
22

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  215
m2, dle geometrického  plánu  č. 2729-5/2011 odděleného a nově označeného jako p.p.č
 555/186 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih do vlastnictví A.  M., bytem Pospolitá
703/19, Ostrava – Zábřeh, za cenu  ve výši 141.000,- Kč, za podmínky úhrady správního
poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč a
geometrického plánu ve výši 5.520,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku

0486/13
23

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, u restaurace Koliba poblíž ulice Svornosti

Rada městského obvodu

souhlasí
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s prodejem části pozemku p.č. 733/15 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 21 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, u restaurace Koliba poblíž ulice Svornosti, ve vlastnictví
Statutárního města Ostrava - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, oddělenou
geometrickým plánem č. 812-141/2008a ze dne 12.1.2009 a nově označenou jako pozemek
p.č. 733/13 ostatní plocha – ostatní komunikace, panu T. Š., bytem K Odře 85/8, 700 30
Ostrava - Výškovice, za cenu ve výši 20.000,- Kč/m2, za podmínky úhrady nákladů na
zpracování ZP a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu  rozhodnout o prodeji dotčeného pozemku

0487/13
24

Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemků p.p.č. 608/29 zahrada o výměře 65 m2 a p.p.č. 654/58 zahrada o
výměře 187 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova, z vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih do SJM R. a J.  U., oba bytem Alejnikovova
1255/3A, Ostrava – Zábřeh, za cenu  ve výši 176.000,- Kč, za podmínky úhrady správního
poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

0488/13
25

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla

o  pronájmu části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova,
o výměře  12 m2  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacího místa , na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, panu V. D., bytem Oráčova 1388/5, Ostrava - Hrabůvka

0489/13
26

Pronájem nebytových prostor v budově na ulici A. Gavlase 5/48, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytové prostory v budově na ulici Aloise Gavlase 5, čp. 48 v Ostravě-Dubině o
celkové výměře 34 m2
paní P. F., bytem J. Maluchy 44/12, Ostrava-Dubina za účelem provozování kadeřnictví, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 500 Kč/m2/rok.

0490/13
27

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích
v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby zemní kabelové přípojky NN  na pozemcích
 p.p.č.245/10 ostatní plocha – zeleň a p.p.č. 270/4 ostatní plocha - zeleň, v k.ú. Hrabůvka,  ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu pro stavbu "Ostrava, Dvouletky, DPMO -
přípojka NN" na pozemcích  p.p.č.245/10 ostatní plocha – zeleň a p.p.č. 270/4 ostatní plocha -
zeleň, v k.ú. Hrabůvka,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih,   za účelem stavby zemní kabelové přípojky NN v celkové délce  14 bm
 pro investora stavby ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 247 29 035,   za
úplatu  300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše
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Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
 povinného strpět:
a) umístění a užívání stavby zemní kabelové přípojky NN
b) vstupováním a vjížděním na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní kabelové
 přípojky NN a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem zemní kabelové přípojky NN pro
investora stavby ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 247 29 035, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu.

0491/13
28

Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova - znovu projednání usnesení č. 297/8 ze dne 3.2.2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Petici za schválení stavby parkoviště, zřízení a užívání příjezdu - ulice Samoljovova

a

zrušuje

své usnesení  č. 297/8 ze dne 3.2.2011, kterým nesouhlasila se vstupem, umístěním a
realizací stavby zpevněné plochy  příjezdu o výměře 58 m2 na pozemku p.p.č. 654/51 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro společnost  TEMPO TRAINING &
CONSULTING s.r.o.,IČ: 26813335, se sídlem Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838, která je
zároveň investorem stavby a rozhodla nezveřejnit záměr na pronájem část pozemku p. p. č.
654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 58 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
zřízení a užívání příjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby zpevněné plochy  příjezdu o výměře 58 m2 na
pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro
společnost  TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.,IČ: 26813335, se sídlem Ostrava, Svinov,
Nad Porubkou 838, která je zároveň investorem stavby

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem část pozemku p. p. č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 58
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

ukládá

odboru dopravy a komunálních služeb dořešit s majitelem firmy TEMPO TRAINING &
CONSULTING s.r.o výjezd z areálu na ul. Alejnikovova tak, aby nedocházelo k zásahu do
zeleně

0492/13
29

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova - úprava části usn. č. 284/8 ze dne 3.2.2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, o souhlas se změnou budoucího rozsahu trasy přeložky přípojky VN
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a

souhlasí

se změnou budoucího rozsahu trasy přeložky přípojky VN z 80 bm na 5 bm pod povrchem
pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

0493/13
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek  st.p.č. 105/1 zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění přípojky NN  pod
povrchem dotčeného pozemku v délce  6 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  st.p.č. 105/1 zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění přípojky NN pod
povrchem dotčeného pozemku v délce  6 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 400,- Kč/bm bez
DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přípojky NN,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

0494/13
31

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku parc. č. 177 ostatní plocha - ostatní
komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, který je v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění „vodovodní přípojky
pro novostavbu RD na ul. K Jezeru, Ostrava – Výškovice“  v celkové délce 2,5 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek  parc. č. 177 ostatní plocha -
ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, který je v majetku Statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby
„vodovodní přípojky pro novostavbu RD na ul. K Jezeru, Ostrava – Výškovice“ v celkové délce
2,5 bm, pro manželé D. a Z. Ch., oba bytem Lumírova 537/56, 700 30  Ostrava – Výškovice,
za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
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a) umístění a užívání  stavby vodovodní přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby vodovodní
přípojky

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s manželi D. a Z. Ch., oba bytem Lumírova 537/56,
700 30  Ostrava – Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu.

0495/13
32

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka
dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň,  o  výměře 11 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka,areál Venuše,za účelem užívání parkovacího stání taxi služby,
s panem  J. B., bytem Ostrava - Michálkovice, Slámova 15, dohodou dnem 31.3.2011  dle
důvodové zprávy

a

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň, o
 výměře 11 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, areál Venuše, za účelem provozování
parkovacího stání taxi služby, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0496/13
33

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 120 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, panu V. S., bytem Výškovická 153, Ostrava - Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/1707/08, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.3.2011

b)  zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a
p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 120 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
x Rudná, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0497/13
34

Ukončení smlouvy na pronájem části pozemku a zveřejnění záměru na pronájem části
pozemku a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení  smluv na pronájem částí pozemku pro zřízení a užívání parkovacích stání dohodou
dnem 31.3.2011

parkovací stání č.5. E.J., bytem Krakovská 9, Ostrava - Hrabůvka, nájemní smlouva č.
7/017/678/10
parkovací stání č.4. H. Č., bytem Krakovská 9, Ostrava - Hrabůvka, nájemní smlouva č.
7/014/677/10

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 348/1 ostaní plocha - zeleň v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava -
Jih, ul. Krakovská, o výměře 2 x 12 m2,   za účelem zřízení a užívání parkovacích stání ( č. 4.
a 5.) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
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rozhodla

o pronájmu částí pozemku p.p.č. 348/1 ostaní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, ul. Krakovská, o
výměře 2 x 12 m2,   za účelem zřízení a užívání parkovacích stání ( č. 2. a 3.) na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok žadatelům:
parkovací stání č. 2. p. Milan Šostý, bytem Krakovská 3, Ostrava - Hrabůvka
parkovací stání č. 3. p. Zdeněk Škrda, bytem Krakovská 3, Ostrava - Hrabůvka

0498/13
35

Ukončení smlouvy na pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka dohodou a zveřejnění
záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení  smlouvy  na pronájem části pozemku p.p.č. 939/1 ostatní plocha - zeleň o výměře
9 m2  v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, za účelem užívání přístupového chodníku k prodejně
dohodou ke dni 31.3.2011, paní R. S., bytem Dr. Martínka 1157/53, Ostrava - Hrabůvka

a

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 939/1 ostatní plocha - zeleň o výměře
9 m2  v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, za účelem užívání přístupového chodníku k prodejně,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0499/13
36

Výkup pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská

Rada městského obvodu

souhlasí

s výkupem pozemku parc. č. 73/57 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha, o výměře 22
m2,  v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská, ze spoluvlastnictví paní Danuše Leskové, trv.
bytem Horní 3031/98, 700 30 Ostrava – Bělský Les a Jany Nesétové, trv. bytem Tlapákova
1225/5, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, za smluvní kupní cenu 350,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní
cenu 7.700,- Kč, do vlastnictví Statutárního města Ostravy – se svěřením Městskému obvodu
Ostrava – Jih

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o koupi výše uvedeného pozemku

0500/13
37

Změna účelu užívání části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Na Čtvrti

Rada městského obvodu

rozhodla

a/   o změně účelu užívání pronajaté části pozemku p.p.č. 221/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace  o výměře 48 m2 v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, ze zřízení a užívání vjezdu k RD na výstavbu
parkovacích míst pro klientelu soukromé ordinace

b/   o změně výše nájmu u těchto 48 m2  z 45,- Kč/m2/rok na 170,- Kč/m2/rok

0501/13
38

Zrušení části usnesení na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, Provaznická

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého usnesení č.0266/8  ze dne 3.2.2011 u parkovacího stání č. 48 na ulici Provaznická v
k.ú. Hrabůvka

0502/13
39

Zrušení usnesení č. 5656/108 ze dne 15.7.2010 a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu
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zrušuje

své usnesení č. 5656/108 ze dne 15.7.2010

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 331/1 ostatní plocha -
zeleň v k.ú. Hrabůvka, za účelem zřízení zemní kabelové přípojky NN v celkové délce 2 bm
pro stavbu "Ostrava, Hrabůvka, Sámova, p.Třos NN" společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO:
27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a
400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání stavby zemního vedení kabelové přípojky NN
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údrřbou, opravami a odstraněním zemního kabelového
vedení přípojky NN a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

0503/13
40

Zrušení usnesení, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

zrušuje

svoje usnesení č. 5922/112 ze dne 23.09.2010, kterým souhlasila se vstupem, umístěním a
realizací stavby na pozemky  773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 773/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
vzdušného vedení přípojky NN nad povrchem dotčených pozemků v délce  2 bm a rozhodla o
zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky  773/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Výtopny, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění vzdušného vedení přípojky NN nad povrchem dotčených pozemků v délce
 2 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a  souhlasila    do doby geometrického
zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

a

nesouhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky  773/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Výtopny, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění přípojky NN pod povrchem dotčených pozemků v délce  7 bm

a

rozhodla

nezřídit věcné břemeno  dle předloženého návrhu na pozemky  773/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Výtopny, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění přípojky NN pod povrchem dotčených pozemků v délce  7 bm,  pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8

0504/13
41

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní - parkovací
místa

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem  části pozemku parc. č. 243/13 ostatní plocha - zeleň o
výměře  cca 60  m2  v  k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní, v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacích stání, na
dobu neurčitou s tříměsniční výpovědní lhůtou

15 z 22



0505/13
42

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku pozemku  p.p.č. 243/19 ostatní plocha – zeleň, v
k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní, o výměře  2 x 4 m2    ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem přístavby lodžií k bytovému domu
Jubilejní 620/97, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0506/13
43

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova
40a, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 67 m2 v budově G-Centra na ulici
Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh s výši nájemného 200 Kč/m2/rok za účelem užívání jako
sociální zázemí.

0507/13
44

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 966, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.
Edisonova;
2) pozemek parc.č.st. 2960/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 17/513, podíl o výměře
9,51 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

0508/13
45

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č. 793/281 ostatní plocha - zeleň, část o
výměře 4 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, za účelem provozování
zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0509/13
47

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) pronajmout část pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2   v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova, paní L. A., bytem Smirnovova 13, Ostrava – Zábřeh, za
účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 1, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

b) pronajmout část pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2   v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova, paní H. B., bytem Smirnovova 13, Ostrava – Zábřeh, za
účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 2, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0510/13
48

Zastavení exekučního řízení

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s částečným zastavením exekuce dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.,
exekučního řádu ve věci exekučního řízení vedeného proti povinným M. a J. U. na základě
usnesení Okresnímu soudu  v Ostravě č.j. 91 NC 10681/2008-23.
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ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zajistit veškeré potřebné úkony s předmětnou žádostí
Termín: 04.04.2011

0511/13
49P

„Parkoviště za Kotvou“ - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/065/2010 na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu k provedení stavebních prací pro stavbu "Parkoviště  za Kotvou", kterým se
snižuje cena díla o 332.213,-Kč bez DPH, se zhotovitelem INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA, s.r.o.
se sídlem: Dr. Šmerala 1270/11, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava

souhlasí

se snížením rozsahu této VZ o Parkoviště P4, které se nebude realizovat - viz důvodová
zpráva

bere na vědomí

způsob zadání víceprácí na Parkovišti P1, které budou zadány jako samostatná VZ malého
rozsahu do 500 tis. Kč

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/065/2010

Termín: 15.4.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/065/2010 a předložit k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 22.4.2011

0512/13
50P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro
poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih", dle
důvodové zprávy

0513/13
51P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace ul. Provaznické"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 20.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace ul. Provaznické“ dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou

stanoví

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20 % k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky malého rozsahu

17 z 22



jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 20.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 9.6.2011

0514/13
52P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A.
Kučery, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 25.11 k provedení
stavebních prací "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka“
dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 25.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 9.6.2011

0515/13
53P

Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "Výměna oken-Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání  nabídky na podlimitní veřejnou  zakázku  VZ 26.11 na stavební práce
"Výměna oken-Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh" ve  zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou a
doplněním

stanoví

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o víc než 20% k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení

1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční, autorizovaná osoba
3  Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 26.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.7.2011

0516/13
54P

Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "Výměna oken-Jugoslávská 2825/26, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání  nabídky na podlimitní veřejnou  zakázku  VZ 27.11 na stavební práce
"Výměna oken-Jugoslávská 2825/26, Ostrava-Zábřeh" ve  zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou

stanoví

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o víc než 20% k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky
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jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení

1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční, autorizovaná osoba
3  Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 27.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.7.2011

0517/13
55P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 22.11 na provedení
stavebních prací "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny
a kuchyně" dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 22.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.7.2011

0518/13
56P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken v domě V.
Vlasákové 2, 4, 6

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 16.11 na provedení
stavebních prací "Výměna oken v domě V. Vlasákové 2, 4, 6" dle § 38 odst. 4 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.7.2011

0519/13
57

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě v majetku Statutárního
města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Markova 14, Ostrava" v obytném domě č.pop. 2946 na ul. Markova č. or.
14 v Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti
s privatizací obytného domu Markova 2946/14.

0520/13
OR

Pracovní cesta členů rady

Rada městského obvodu

schvaluje

zahraniční pracovní cestu členů rady městského obvodu ve dnech 21. 4. 2011 až 22. 4. 2011
do  Rakouska a do Uherského Hradiště, Hranic na Moravě a Olomouce za účelem pracovních
jednání
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
Tiskové opravy

TO
T.O. usn.č. 0450/11 ze dne 17.3.2011 Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a
zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací staveb na pozemcích parc. č. 391/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace, parc.č. 391/2 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 391/3 ostatní plocha
- jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, které jsou v majetku Statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní
přípojky přes parc.č. 391/3 v délce 1,3 bm a nadzemní přípojky NN přes parc. č. 391/1, 391/2
a 391/3 v délce 13,5 bm pro novostavbu RD na ul. Drůbeží, Ostrava - Výškovice

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek  parc. č. 391/3 ostatní
plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, který je v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
vodovodní přípojky přes parc.č. 391/3 v délce 1,3 bm, pro pana Ing. Jana Rychtáře a paní
Gabrielu Rychtářovou, oba bytem Oty Synka 1839/7, 708 00  Ostrava – Poruba, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby vodovodní přípojky pro novostavbu RD na ul. Drůbeží, Ostrava -
Výškovice
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby vodovodní
přípojky pro novostavbu RD na ul. Drůbeží, Ostrava - Výškovice

B) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky  parc. č. 391/1 ostatní
plocha - ostatní komunikace, parc.č. 391/2 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č.
391/3 ostatní plocha - jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, které jsou v
majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění nadzemní přípojky NN přes parc.č. 391/1, parc.č. 391/2 a parc.č. 391/3 v délce cca
13,5 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby nadzemní přípojky NN pro novostavbu RD na ul. Drůbeží,
Ostrava - Výškovice
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby nadzemní
přípojky NN pro novostavbu RD na ul. Drůbeží, Ostrava - Výškovice

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem vodovodní přípojky
panem Ing. Janem Rychtářem a paní Gabrielou Rychtářovou, oba bytem Oty Synka 1839/7,
708 00  Ostrava – Poruba  a s budoucím vlastníkem nadzemní přípojky NN společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene, v rozsahu dle předloženého návrhu
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